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A fa meleget ad

E HETI SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Veszélyes „üzem”
A hosszú ideje tartó hideg-
nek köszönhetően sorra fagy-
nak be szabad vizeink. A sza-
bad vizek jegén korcsolyázni 
azonban veszélyes, ezért a Tol-
na Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság mindenkit foko-
zott óvatosságra int.
 → 5. oldal

KSC-diadal
Telt ház előtt rendezett ranga-
dón aratott rendkívül értékes 
győzelmet az Atomerőmű-KSC 
Szekszárd élvonalbeli női ko-
sárlabda csapata, amely hát-
rányból felállva fordított a baj-
nokság egyik legjobb alakulata, 
a PEAC ellen.
 → 13. oldal

→ 3. oldal

→ 10. oldal
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Kétszáz tonna tüzelővel segített az önkormányzat
Száznegyvenkét igénylőnek 
szállítottak házhoz tűzifát az 
újév első hétvégéig Szekszár-
don. Az önkormányzat háztar-
tásonként tizenöt mázsa, szá-
rított, felhasogatott faanyagot 
juttatott el a rászorultaknak.

„Ez összesen mintegy kétszáz 
tonna tüzelőanyagot jelent” – 
mondta Ács Rezső polgármes-
ter január 5-én, a Tavasz ut-
cában tartott sajtóeseményen, 
ahol sorrendben a száztizenne-
gyedik igénylő családjának sike-
rült biztosítani tűzifát. Addigra 
városszerte már az igénylők 
több mint 80%-a megkapta a 
tüzelőt, s a kiszállító szekszár-
di cég január 8-ig ígérte, hogy 
valamennyi rászorulthoz eljut-
tatja a fát. Az akciót az önkor-
mányzat saját költségvetéséből 
finanszírozta, mivel a megyei 
jogú városok államilag nem jo-
gosultak ilyen támogatásra.

„A segítség nem lehet anyagi 
kérdés” – jelezte a városveze-
tő, aki az igénylések kapcsán 
felhívta a figyelmet arra: idén 
szeptember 30. lesz a támogatá-
si kérvények benyújtásának ha-
tárideje. Éppen azért, mivel úgy 
tapasztalták, sokan késve jelzik 
igényüket. Fontos tehát, hogy 
minél előbb lefolytathassák a 
pályáztatást, s valamennyi rá-
szorulthoz eljuthasson a tűzifa.

Az akció előzményeként a 
közgyűlés tavaly módosította a 
jogosultságra vonatkozó szociá-
lis rendeletét – a támogatandók 
köre ennek fényében változott. 
A feltételek jelenleg egyedülállók 
esetén 71.250 forint egy főre eső 
nettó jövedelemhez kötik a tá-
mogatást, míg a családban élők, 
valamint az egyedül élő nyugdí-
jasok tekintetében 85.500 forint 
a határ ahhoz, hogy „szociális 

fűtőanyagot” kapjanak. A város 
szükséges mennyiségű tűzifa 
biztosítására szekszárdi vállalko-
zást kért fel, szinkronban azzal a 
törekvéssel, hogy helyi vállalko-
zásokat „hozzon helyzetbe”. „Az 
önkormányzat minden érintett 
családot igyekszik felkeresni, fo-
lyamatosan figyelemmel kísérve 
azokat, akik segítségre szorulnak” 
– tudatta a helyszínen Ács Rezső.

– Rendkívül nagy segítség ez 
– fejezte ki örömét lapunk kér-
désére egy a Tavasz utcában élő 
hölgy, aki negyedmagával lakik 
egy házrészben, és életében elő-
ször igényelt szociális tűzifát. Az 
utcájukban már mindenhol be-
vezették a gázt, egyedül neki nem 
telik rá. Nemrég öt köbméter 
tűzifát vásárolt, de az a mennyiség 
rövid ideig elég, több pénzt pedig 
nem tud erre áldozni – tette hoz-
zá. A most érkezett segítségnek 
köszönhetően viszont kihúzzák a 
fagyos napokat.  Gy. L.
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Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Január 15.
(vasárnap)

Január 16.
(hétfő)

Január 17.
(kedd)

Január 18.
(szerda)

Január 19.
(csütörtök)

Január 20.
(péntek)

Január 21.
(szombat)

közepesen felhős
max. -1o , min. -9o

erősen felhős, erős fagy,
kb. 1 cm hó | max. -4o , min. -12o

hószállingózás, szeles nap,
kb. 1 cm hó | max. -3o , min. -10o

erősen felhős, szeles nap
max. -3o , min. -9o

hószállingózás
max. -1o , min. -8o

hószállingózás
max. -1o , min. -6o

erősen felhős
max. 0o , min. -6o

NÉVNAP–TÁR
Január 15. (vasárnap) – Lóránt, Lóránd
Lóránt: germán eredetű; jelentése: dicsőség + merész.
Lóránd: a Lóránt régies változata.

Január 16. (hétfő) – Gusztáv
Gusztáv: skandináv-német eredetű; jelentése: a gótok támasza.

Január 17. (kedd) – Antal, Antónia
Antal: latin eredetű; eredeti jelentése ismeretlen. Női párja az Antónia.
Antónia: latin eredetű; jelentése: herceg, fejedelem, elöljáró.

Január 18. (szerda) – Margit, Piroska
Margit: a görög eredetű latin Margareta név magyar alakja, a jelentése: gyöngy. 
Piroska: a latin Prisca névből származik, eredeti jelentése: régi, ősi, tiszteletreméltó.

Január 19. (csütörtök) – Sára, Márta, Márió
Sára: héber eredetű; jelentése: hercegnő, uralkodónő, fejedelemasszony. 
Márta: héber arameus eredetű; a jelentése: úrnő. 
Márió: latin eredetű, a Marius névből ered; jelentése valószínűleg férfias.

Január 20. (péntek) – Fábián, Sebestyén
Fábián: latin eredetű; jelentése: a Fabius nemzetséghez tartozó. 
Sebestyén: görög-latin eredetű; jelentése: Sebastia városából való; magasztos, 
felséges.
Január 21. (szombat) – Ágnes, Agnéta
Ágnes: görög eredetű; jelentése: szent, tiszta, szemérmes, érintetlen, szűzies,
tartózkodó, bárány.
Agnéta: az Ágnes kicsinyített formájából származik.

Doni áttörés: „ezt a háborút nem lehetett megnyerni”
Országszerte több telepü-
lésen tartottak megemléke-
zést a doni áttörés 73. évfor-
dulójáról. Szekszárdon a II. 
világháborús emlékműnél 
hajtottak fejet az emlékezők 
a magyar hadtörténet leg-
nagyobb veszteségével járó 
ütközetének áldozatai előtt.

A második világháborúban 
a 2. magyar hadsereget né-
met követelésre, kormányközi 
egyezmény alapján küldték ki a 
keleti frontra. A Don-kanyarba 
kivonuló 207 ezer emberből álló 
hadsereg fegyverzete és felsze-
relése hiányos és korszerűtlen 

volt. A szovjet Vörös Hadsereg 
támadása 1943. január 12-én 
kezdődött a Don-kanyarban, a 
két héten át tartó ütközetben a 
magyar hadsereg mintegy száz-
ezer katonája vesztette életét, és 
sok százan estek hadifogságba.

A szekszárdi megemlékezé-
sen dr. Máté István mondott 
beszédet. Az önkormányzati 
képviselő előbb a hallgatóság-
hoz intézett kérdésekkel érzé-
keltette, hogy a ma embere me-
legen felöltözve is fázik ebben 
a csípős hidegben, akkor mit 
élhettek át a frontra vezényelt, 
sokszor fegyvertelen magyar 
bakák, akik hiányos öltözetben, 

éhesen fagyoskodtak a 30-40 
fokos orosz télben. A 2. magyar 
hadsereg katonáinak nem csak 
a hideggel kellett megküzdeni-
ük.

„Akadozott az élelmiszer el-
látás, ha az étel meg is érkezett, 
általában csonttá volt fagyva, 
így az elfogyasztása sokszor a 
lehetetlennel volt határos. Nem 
volt megfelelő ruházat és váltás 
fehérnemű. A nagy hidegben 
nem működtek a műszaki be-
rendezések, a fegyverek” – so-
rolta dr. Máté István. A szónok 
emlékeztetett: a magyar kato-
nák egy 200 km-es frontsza-
kaszt védtek, vagyis egy méterre 

egy ember jutott. „Mintha csa-
tár-láncba fejlődve, kéz a kéz-
ben védték volna a rájuk bízott 
arcvonalat, de egyetlen katona 
háta mögött sem állt senki... 
Egészen nyilvánvaló e hadi vál-
lalkozás képtelensége. Ezt a há-
borút nem lehetett megnyerni” 
– mondta.

Dr. Máté István szerint a je-
lentős élet-veszteség mellett 
sokaknak „csak sebesülés vagy 
hosszú-hosszú évekig tartó 
fogság jutott, de hiába tértek 
haza, az évtizednyi hallgatásra 
ítéltség, kibeszélhetetlenség, a 
háborús bűnösség és a hazaá-
rulás bélyege örökre megnyo-
morította az életüket.” A szó-
nok nem feledkezett el az itthon 
maradtakról sem: „a fiú nélkül 
maradt szülőkről, az özvegyek-
ről és az árvákról. Az ő életen 
át tartó fájdalmukról, a csonka 
életükről és a sohasem gyógyuló 
sebeikről.”

Az ünnepségen Bacsmai 
László katolikus esperes-plébá-
nos mondott imát az elhunytak 
emlékére, és a Garay gimnázi-
um diákja, Korsós Gergő szavalt 
verset. Közreműködött Kovács 
Zsolt trombitán és a Honvéd 
Hagyományőrző Egyesület 
szekszárdi szervezete. - fl -

Viszik is, hozzák is a kabátot

Országos mozgalommá nőtte 
ki magát a Szabadfogas ak-
ció, melynek lényege, hogy 
meleg öltözékkel segíthetjük 
a rászorulókat.

Így is szól a felhívás mottója: „Ha 
fázol, vegyél el egy kabátot. Ha 
segíteni akarsz, tegyél ide egyet”. 
A mozgalomhoz Szekszárdon 
csatlakozott a Vakok és Gyen-
génlátók Tolna Megyei Egyesü-
lete, a rászorulók a Hunyadi utca 
4. szám alól juthatnak meleg 
ruhához. Az egyesület elnöke, 

Kovács Lászlóné elmondta: már 
az első napon legalább negyven 
kabát talált új gazdára, de na-
gyon keresik a meleg lábbeliket. 
Sokan gyerekeknek válogatnak, 
de kapósak a sálak, sapkák, kesz-
tyűk is, a takarók pedig pár nap 
alatt mind elfogytak. Kovács 
Lászlóné kiemelte: egész nap 
várják a rászorulókat, de éjsza-
kára is kint hagyják a kabátokat, 
akkor is lehet értük menni. Az 
utcára újabb fogast helyeznek 
ki, hogy a segíteni vágyóknak 
legyen hova pakolni.   SZV

Segítség a hajléktalan szállónak
Az elmúlt hetekben, napok-
ban tapasztalt farkasordító 
hideg különösen a fedél nél-
kül élők számára volt kritikus. 
Közülük sokan kereték fel a 
hajléktalan szállót: akadt, aki 
egész éjszakára, mások csak 
néhány órára maradtak.

„Bár helyünk lenne, mindig 
vannak, akik mégsem jönnek. 
Néhányan továbbra is kint töl-
tik az éjszakát, sátorban, kuny-
hóban” – mondja Szűts László, 
a hajléktalan szálló vezetője. 
„A szociális munkások őket is 
felkeresik: takarót, élelmiszert, 
meleg teát, hálózsákot visznek. 
Olyanok is akadnak, akik késő 
estig a szállón vannak – tévét 
néznek, melegednek –, de a sa-
ját kuckójukban térnek nyugo-
vóra. A rendkívüli hidegben sok 
civil is segít, de sajnos takarók-
ból, hálózsákból, meleg ruhából 
több is elkelne.”

Szűts László kérése nem 
egész egy nap alatt teljesült: a 
segítségkérésre reagálva a Pol-

gármesteri Hivatal és az önkor-
mányzati cégek munkatársai 
több mint huszonöt zsák ruhát, 
takarót gyűjtöttek össze a Haj-
léktalanok Átmeneti Szállása 
számára, melyet szerda délelőtt 
dr. Molnár Kata jegyző és Ács 
Rezső polgármester személye-
sen szállították ki a Mátyás ki-
rály utcába.

 SZV
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Milliárdos fejlesztési forrásra pályázhatnak
a települések az atomerőmű térségében

Egymilliárd forintos keretre pá-
lyázhatnak a Paksi Atomerőmű 
térségében lévő települések a 
Jövőnk Energiája Térségfejlesz-
tési Alapítványnál. A Miniszterel-
nökség által biztosított forrásból 
elsősorban a Paksi Atomerőmű 
kapacitás-fenntartási program-
jához illeszkedő fejlesztési célok 
megvalósulását támogatják.

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 
által létrehozott Jövőnk Energi-
ája Térségfejlesztési Alapítvány 
(JETA) egymilliárd forintos keret-
tel hirdette meg új, a térségfejlesz-
tését szolgáló pályázatát. 

A Jövőnk Energiája Térségfejlesz-
tési Alapítvány 2011-ben jött létre. 
Célja az atomerőmű körüli kedvez-
ményezett területeken a felzárkózta-
tás, az életminőség javításának előse-
gítése. Az érintettségi kört a Paksi, a 
Kalocsai, a Tolnai járás egészét, va-
lamint a Szekszárdi járás egy részét 
magába foglaló 41 település alkot-
ja. Az alapító okiratban foglaltakkal 
összhangban az atomerőmű 2011-

től 2014-ig évente 500 millió forintot 
bocsátott az alapítvány rendelkezé-
sére, míg tavaly a Miniszterelnökség 
lett a főtámogató 716 millió forint 
összeggel. 2016. utolsó negyedévé-
ben a JETA ismét pályázatot nyúj-
tott be térségfejlesztési támogatásra 
a Miniszterelnökséghez, egymilliárd 
forint összegre. A pályázat szakmai 
programjában bemutatták a fejlesz-
tési célokat, amelyek a korábbiak-
nál szorosabban illeszkednek a Pak-

si Atomerőmű kapacitás-fenntartási 
programjához. Prioritást élveznek 
majd a térségi és települési szolgál-
tatási infrastruktúra fejlesztésre irá-
nyuló projektek. Az alapítvány pályá-
zata pozitív elbírálásban részesült, a 
támogatási szerződést a Miniszterel-
nökség részéről Lázár János minisz-
ter látta el kézjegyével.

Ezúttal hét pályázati ablakot nyílt 
meg. A már megvalósítás alatt álló, 
nagyobb léptékű pályázataik önré-

szének részleges kiváltására, továb-
bá az életminőség és az életbizton-
ság emelését szolgáló programokra; 
közösségi épületek energia-racio-
nalizálására és a helyi építészeti ér-
tékek megóvására pályázhatnak az 
önkormányzatok. Új lehetőség a 
szolgáltatási infrastruktúra elemek 
megvalósíthatósági tanulmányai-
nak elkészítési támogatása, illetve a 
közösségi rendezvények – falunap, 
fesztivál – rendezéséhez igényelhető 
támogatás, ami elsősorban a kistele-
püléseket segítheti. Jelentős eltérés a 
korábbiakhoz képest, hogy egy ön-
kormányzat akár négy pályázatot is 
benyújthat egyidejűleg. Eközben je-
lentősen nőttek a támogatási inten-
zitási szintek, azaz kevesebb önrészt 
kell vállalniuk az önkormányzatok-
nak. A pályázatok beadási határide-
je 2017. január 30.

A Jövőnk Energiája Térségfej-
lesztési Alapítványhoz kapcsolódó 
információk megtalálhatók a www.
jovonkenergiaja.hu oldalon.  (x)

 (02001)

Negyvenegy atomerőmű környéki település jut kézzel fogható segít-
séghez az erőműbővítésre való felkészülésben

Boldog Új Évet Szekszárd!

Több ezren búcsúztatták az óévet és 
köszöntötték az újesztendőt a Béla 
király téren. A népszerű Retro Disco a 
hideg ellenére is rengeteg embert moz-
gatott meg.

Örömmel, várakozással, jó hangulatban 
búcsúztatták a 2016-os évet a szekszárdiak 
a Béla király téren. A Retro Szilveszteren a 
hideg ellenére is több százan vettek részt, 
a jó hangulatról Kindl Gábor lemezlovas 
gondoskodott. Éjfélre aztán a tömeg több 
ezer főre bővült, így a 2017-es évet óriási 

tömeg köszöntötte közös koccintással. A 
tűzijátékot a térről lehetett a legjobban lát-
ni, hiszen innen lőtték föl a rakétákat. Az 
ünneplő tömeget Gyurkovics János köszön-
tötte: az önkormányzati képviselő reményét 
fejezte ki, hogy az előttünk álló esztendő is 
minden szempontból kiváló év lesz.

Újévi hangverseny
„Legyen olyan vidám a 2017-es eszten-

dejük, amilyennek ezt a zenés utazást ter-
vezzük!” – hívta egy kis újévi utazásra a 
szekszárdiakat az Alba Regia Szimfonikus 
Zenekar január 2-án. A Babits Mihály Kul-
turális Központ színháztermében megtar-
tott koncert előtt Ács Rezső köszöntötte a 
szép számú közönséget.

„Tavaly a szekszárdiak megannyi kul-
turális rendezvényen vehettek részt. Ezek 
egyike a Virtuózok előadása volt a Magyar 
Kultúra Napján, de fontos esemény volt a 
Bartina Néptánc Együttes 50 évét ünnep-
lő kavalkádja, októberben Liszt Ferenc 
175 évvel ezelőtti vármegyeházi koncert-
jeit megidéző hangverseny. Az idei év is 
mozgalmasnak ígérkezik, így hát „fel kell 
gyűrnünk az ingujjat és nekiállni a ter-

veket megvalósítani” – hangsúlyozta Ács 
Rezső.

A polgármester rendhagyó módon, a 
karmester szerepét vállalva nyitotta meg 
Szekszárd idei első kulturális eseményét. 
A zenekedvelőket olasz, spanyol, német, 
francia, orosz, argentin és amerikai tájak 
felé kalauzolták kellemes dallamokon ke-
resztül az előadók. Az Alba Regia Szim-
fonikus Zenekar hangszeresei mellett 
közreműködött az Alba Regia Vegyeskar 
és a Vox Mirabilis Kamarakórus, továbbá 
Kozáry Ferenc színművész és Varga Zol-
tán, az ütőhangszerek művésze. Az utazást 
Balogh Sándor, Kneifel Imre és Zemlényi 
Katica vezényelte.  - mwj -FO
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Éttermi bútorokat cseréltek le az iskolákban
Megváltozott körülmények 
fogadták a téli szünetről 
visszatérő gyerekeket több 
szekszárdi általános iskolá-
ban: az önkormányzat és a 
közétkeztetést végző vállal-
kozás közös projekt kereté-
ben végezte el az éttermek 
bútorcseréjét.

Január 3-án délben a Garay Já-
nos Általános Iskola ebédlőjében 
Ács Rezső polgármester mutatta 
be a sajtó képviselőinek az új bú-
torokat. A színes, modern széke-
ket és asztalokat a diákok nagy 
örömmel vették birtokba. A vá-
ros első embere elmondta: az is-
kolai szünetben azon dolgoztak, 
hogy a korábban önkormányzati 
„üzemeltetésű” intézmények-

ben, a Babits, a Baka, a Dienes, a 
Garay és a Szivárvány iskolában 
újra cseréljék az elhasználódott 
éttermi bútorokat.

„Függetlenül attól, ki az isko-
la fenntartója, a város soha nem 
fogja elengedni az intézményei 

kezét” – fogalmazott Ács Rezső. 
A polgármester hozzátette: fon-
tos számukra, hogy jó körülmé-
nyeket biztosítsanak a gyerme-
keknek, s a mintegy 10 millió 
forintba került bútorcsere is ezt 
a célt szolgálja.

A piros, kék és sárga műanyag 
székek nem csak könnyűek, ké-
nyelmesek, de mutatósak is a fe-
hér asztalok mellett. A fent em-
lített öt intézménybe összesen 
630 széket és 152 asztalt vásá-
rolt a szekszárdi önkormányzat. 
A közétkeztetést másfél ezernél 
is több diák veszi igénybe nap, 
mint nap.

A munkák itt még nem értek 
véget: a Dienes iskola étkezdé-
jének a fejújítása februárban 
fejeződik be, ott majd ezt kö-
vetően vehetik birtokba az új 
székeket és asztalokat a diákok. 
Felújítják a Baka iskola „men-
záját” is, és ott is ezt követően 
vehetik tulajdonba az új búto-
rokat a tanulók.  

 SZV

Gyakorlat: jégről mentettek a tűzoltók 
A hosszú ideje tartó hidegnek 
köszönhetően sorra fagynak 
be szabad vizeink, s így egy-
re többen merészkednek a 
jégre. Szinte minden napra 
jut egy hír fagyos vízbe esett 
emberről, de a szakszerű se-
gítségnek köszönhetően sze-
rencsére nem végződik vala-
mennyi tragédiával.

Néhány nappal ezelőtt a Dom-
bori-holtág jege szakadt be egy 
korcsolyázó nő alatt, akinek a 
társai útmutatásait követve még 
a tűzoltók kiérkezése előtt sike-
rült kimásznia a jeges vízből. A 
hétvégén a tolnai Holt-Dunán 
nyílt meg a jég egy korcsolyázó 
fiú alatt, akit a helyszínen tar-
tózkodók mentettek ki a halál 
„fagyos torkából”.

Lényeges, hogy aki szabad 
vizek jegén szeretne hódolni a 
korcsolyázás iránti szenvedé-
lyének, tisztában legyen néhány 
alapvető szabállyal és azzal, mit 
kell tennie saját és mások meg-
mentése érdekében, ha mégis 
megtörténne a baj. Mint min-
den balesetnél, jégbe szaka-
dás esetén is kiemelt szerepet 
játszik az időtényező, mivel a 

néhány fokos vízben harminc 
percen belül beáll a hipotermia 
állapota.

A szekszárdi tűzoltók a Bodri 
Pincészet taván tartottak jégről 
mentési gyakorlatot szerdán. 
A lánglovagoknak Olasz Ta-
más százados, tűzoltóparancs-
nok-helyettes tartott eligazítást 
arról, hogy milyen szabályokat 
kell betartaniuk és milyen eszkö-
zökkel kell végrehajtaniuk a gya-
korlatot. A legfontosabb: bajba 
jutott segítségére minden eset-
ben párokat alkotva, kötélbizto-
sítás mellett, a jégre felhasalva, 
létra segítségével kell menni!

A tűzoltók ezután léket vág-
tak a tavon, melynek felszínét 
húszcentis jég és az éjszaka le-
hullott friss hó borította. Hor-
tai Tamás, a Gemenc Mentő-
csoport búváraként vett részt a 
gyakorlaton: a vastag neoprén 
ruha és aláöltözet ellenére is 
nehéz volt kibírnia azt a néhány 
percet, amíg a tűzoltók kiszaba-
dították a jeges vízből.

Fontos tisztában lenni azzal, 
hogy szabad vizek jegén kor-
csolyázni veszélyes, ezért a Tol-
na Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság mindenkit fokozott 
óvatosságra int.  Forrás: TMKI

Az ötvenedik
Az elmúlt év végén jelent meg 
a Szekszárdon élő író-köl-
tő, Darvas Ferenc és felesége, 
Pálffy Irén közös munkája. A 
„Magyarnak lenni, magyarnak 
maradni” címet viselő könyv 
– amely a 2007-ben Közjóért 
kitüntető díjjal elismert alko-
tó ötvenedik kötete – a feleség 
gyermekkorát idézi fel. Csa-
ládja Erdélyből Kárpátaljára 
menekült, majd a viszontagsá-
gos út a budapesti rokonokig 
vezetett, ahol a második világ-
háború idején átélték a főváros 
ostromát.

A februárban 81. születésnap-
ját ünneplő Darvas Ferencet ta-
valy októberében a Magyar Vi-
dék Országos 56-os Szervezet 
„Hűséggel a hazához” érdem-
kereszttel tüntette ki.  SZV

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/
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Távhőszolgáltató: állják a versenyt a rendkívüli hideggel
A tavaly június óta önálló-
an működő Szekszárdi Táv-
hőszolgáltató Nkft. felké-
szülten várta a fűtési szezont: 
kazánokat, tüzelőberende-
zéseket újítottak fel, a leg-
hidegebb napokban emelt 
ügyeletet tartanak, az üzem-
biztonság miatt pedig Kará-
csony óta éjszaka sem vesz-
nek vissza a teljesítményből.

Mindezt Csukle Tibor ügyve-
zető igazgató mondta a közel-
múltban, a Déli Fűtőműben 
tartott sajtótájékoztatón. A 
társaság működése szakmai-
lag és pénzügyileg is stabil – 
szögezte le Csukle Tibor, majd 
hozzátette: tavaly nyár óta 
több pozitív változás történt a 
szolgáltatónál. A szolgáltatás 
minőségét kazánok, tüzelőbe-
rendezések felújításával tették 
biztonságosabbá, a dolgozók 
helyzetén pedig némi bér-
emeléssel igyekeztek javítani. 
Tartalék bőven van a rendszer-
ben – erről a „gyárlátogatás” 
keretében a sajtó érdeklődő 

munkatársai is meggyőződ-
hettek –, az ügyvezető szerint 
a gondot inkább a helyenként 
félszáz éves vezetékek okoz-
hatnak. „Minden azon múlik, 
hogy ilyen esetben kollégáim 
milyen gyorsan találják meg, 
és hárítják el a hibát” – fogal-
mazott a cégvezető, aki szerint 
az emelt ügyelet indokolt eb-
ben a rendkívüli hidegben.

Csukle Tibor szerint a szá-
mok azt mutatják, hogy 2016 

utolsó három hónapja 2,5 fok-
kal volt hidegebb, mint 2015 
hasonló időszaka. A fogyasztás 
növekedése ehhez képest a la-
kosság esetében csak nyolc szá-
zalék volt, míg a közületeknél 
23 százalék. Ez azt jelenti, hogy 
a szekszárdi társasházak lakói 
igyekeztek takarékoskodni, de 
arra így is számítaniuk kell, 
hogy a korán jött, és rendkívü-
li hideg miatt az elszámoláskor 
várhatóan rá KELL majd fizetni 

a havi számlákra. Erre érdemes 
felkészülni. Az ügyvezető egy-
úttal felhívta a figyelmet arra, 
hogy az Alfa-Nova által küldött 
követeléseket a fogyasztók to-
vábbra is hagyják figyelmen 
kívül. (Kapcsolódó írásunkat 
az oldalon olvashatják.) 

  F. L.
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A Szekszárdi Távhőszolgáltató 
Nkft. a megyeszékhely 5600 
távfűtéses lakását és további 
280 közületet lát el távhővel és 
meleg vízzel. A város központ-
ját és a déli részét a Sárvíz ut-
cai, 42 MW teljesítményű Déli 
Fűtőmű, míg a város északi fe-
lét az 5 MW-os Kadarka utcai 
fűtőmű szolgálja ki. A földgáz-
tüzelésű kazánokban termelt 
hő 16 kilométernyi távveze-
téken jut el a hőközpontokba 
(csak lakosságiból 60 üzemel), 
s innen a felhasználókhoz.

Törvényt sértett az Alfa-Nova
Jogosulatlanul állított ki 
számlákat a lakossági fo-
gyasztók részére 2015. au-
gusztus 19-től az Alfa-Nova 
Kft. Erről hozott jogerős dön-
tést a Szekszárdi Közigazga-
tási és Munkaügyi Bíróság 
ítéletével – tudtuk meg a Tol-
na Megyei Kormányhivatal 
közleményéből.

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi 
Hatóság 2016. május 30-án kelt 
határozatával – az első fokú ha-
tározatot megváltoztatva – köte-
lezte az Alfa-Nova Kft-t, hogy a 
lakossági felhasználók, továbbá 
a természetes személy díjfizetők 
számára törölje a tárgyidőszak-
ra kibocsátott távhőszolgáltatási 
számlákat. A jogerős határoza-
tot a korábbi szekszárdi szolgál-
tató megtámadta, ám a hatóság 
álláspontját most a Szekszárdi 
Közigazgatási és Munkaügyi 

Bíróság is osztotta: a 2015. au-
gusztus 19-től és szeptember 30. 
közötti időszakra az Alfa-Nova 
Kft. nem számlázhatott volna.
Tekintettel arra, hogy Szekszárd 
Megyei Jogú Város Önkor-
mányzat Közgyűlése 164/2015. 
(VIII.18.) számú határozattal a 
vállalkozási szerződést azonna-
li hatállyal megszüntette, azaz a 
szerződés a következő napon, 
augusztus 19-én már nem volt 
hatályban. Az Alfa-Nova Kft. a 
távhőszolgáltatásról szóló 2005. 
évi XCVIII. törvény rendelke-
zéseit sértette meg az adott idő-
szakra kibocsátott számláival. 
Mindezek értelmében a Kft. 
és az általa megbízott „behaj-
tó” cég követelése jogszerűtlen 
a fent említett időszakra, így 
az elmúlt év végén ismételten 
kiküldött fizetési felszólítások 
sem jogosak. 
 Gy. L.

MEGHÍVÓ
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Lakossági Fórumot tart.

Téma:
Szekszárd város új kerékpárforgalmi hálózati tervének  

szimulációs bemutatása.

Időpont:
2017. január 18. (szerda) 17:00 óra

Helyszín:
Babits Mihály Kulturális Központ, Csatár terem

(7100 Szekszárd, Szent István tér 10.)

A lakossági fórum résztvevői szimulációs videón megte-
kinthetik a kerékpárforgalmi hálózat tervezett bővítését.

Megjelenésére, véleményére számítok!

In memoriam: Póla Károly

Kedden családja, rokonai, barátai és volt 
diákjai kísérték utolsó útjára az újvárosi 
temetőben a január elején elhunyt Póla 
Károly, az I. Béla Gimnázium nyugalma-
zott igazgatóját.

Póla Károly 1992 és 2002 között vál-
lalt vezetői feladatot a Kadarka utcai 
középiskolában. A néhai direktorra 

Hajós Éva, az intézmény mai igazgató-
ja emlékezett.

„Sokunknak volt alkalma követni és 
csodálni iskolafejlesztő-építő tevékeny-
ségét, innovációs törekvéseit. Egy mű-
szaki szakközépiskola bázisán kiépítet-
te a gimnáziumi képzést és néhány év 
alatt az intézményt Tolna megye rangos 
gimnáziumává fejlesztette. Rendkívüli 
aktivitású, nagy munkabírású, széles 
látókörű vezetőként irányította akkori 
középiskoláját, a nevelőtestület folya-
matos pedagógiai fejlesztő munkáját. 
Ennek hatására a képzés differenciá-
lódott, informatikai profilt nyert. Az 
intézmény ma is széleskörű kapcsolat-
rendszerét odaadóan ápolta, a szakmai 
munkát támogató rendszert kiépítette. 
A nevelő-oktató munka minőségének 
fenntartása, fejlesztése érdekében ve-
zetésével, külső tanúsítvánnyal rendel-
kező minőségirányítási rendszer épült 
ki a gimnáziumban, amely nyugdíjba 
vonulásakor a megyeszékhely nyitott, 

családias légkörű, ugyanakkor eredmé-
nyes intézménye volt.”

„Mindannyian, akik ismertük és sze-
rettük és mindazok, akik hallottak tőlünk 
felkészültségéről, színes egyéniségéről és 
elkötelezett, a gimnázium érdekeit min-
denkor szolgáló munkájáról, büszkék va-
gyunk előző igazgatónkra és hálás szívvel 
gondolunk arra az időszakra, amikor az 
ő állhatatossága és kitartása fiatal gim-
náziumunkat a fejlődés pályájára se-
gítette. Emlékét őrizzük, munkánkban 
példaként tekintünk tanári és igazgatói 
munkájára.”

Munkássága elismeréseként Póla Ká-
roly abban az évben Magyar Köztársasá-
gi Arany Érdemkereszt kitüntetést vehe-
tett át, emellett a gimnázium „Diákokért, 
iskolánkért, egymásért” emlékplakettjét 
is elnyerte. Póla Károly szeretett városá-
nak, Szekszárdnak is ismert, megbecsült 
polgára volt. Aktív közéleti tevékenységét 
a város „Pro Urbe Szekszárd” kitüntetés-
sel ismerte el. SZV
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Bukovinaiak: a tragédia születésnap is egyben
Erdélyből történt elűze-
tésük 253. évfordulóján 
– a hagyomány jegyében, 
január 9-én gyertyagyúj-
tással egybekötött meg-
emlékezést tartott a me-
gyeszékhelyen a Bukovinai 
Székelyek Szekszárdi Egye-
sülete az újváros kopjafák-
kal ékesített terén.

Amint az a történelemből tud-
ható, 1764. január 7-re virradó 
éjjel rohanta meg a Carato ez-
redes által vezetett császári 
katonaság a csíki medencében 
található Madéfalvát, s ka-
szabolt le a falu lakosságából 
nagyjából kétszáz, fegyverte-
len embert – beleértve nőket 
és gyermekeket is. Akik el 
tudtak menekülni, legelőször 
az Oszmán Birodalom fenn-
hatósága alatt állt Moldváig 
„csángáltak” el. Egy részüket 
ott befogadták, majd tíz-tizen-
két éves, keserves hányódtatás 
után, gróf Hadik András altá-
bornagy közreműködésével, 
az általa irányított Bukoviná-

ban telepedtek le. A térségben 
öt falut: Fogadjistent, Istense-
gítset, Hadikfalvát, András-
falvát és Józseffalvát alapítot-
tak. Ennek emlékére pár éve a 
szekszárdi bukovinai székely 
közösség öt kopjafát állított az 
újvárosban.

Szegedi Dezsőné az idei év-
fordulón utalt arra: 1764. ja-
nuár 7. bevésődött valamennyi 
székely ember emlékezetébe. 
Különös módon azonban e nap 

nemcsak a tragédia, hanem a 
bukovinai székelyek születés-
napja is – húzta alá a szekszárdi 
egyesület elnöke. Bukovinából 
a 19-20. század folyamán egye-
sek az Al-Duna vidékére, míg 
mások Hunyad megyébe köl-
töztek, többen pedig a tenge-
rentúlon, Kanadában, vagy az 
Amerikai Egyesület Államok-
ban telepedtek le.

A bukovinai székelyek vég-
legesen 1941-ben hagyták el 

szülőföldjüket: akkor 13 ezer 
embert Bácskába telepített le a 
Horthy Miklós vezette magyar 
állam. Az utolsó szerelvény 
1941. július 16-án lépte át a ma-
gyar határt, majd Kolozsváron 
át Szeged felé indult...

– Azt a napot a bukovinai 
székelyek feltámadásának 
napjaként emlegetik – jelezte 
Szegedi Dezsőné, utalva arra: 
ezért választotta egyesületük 
ezt az évszámot saját napjává, 
amelyet a kopjafán elhelyezett 
emléktáblán is megörökítet-
tek. – Büszkeség töltse el szí-
vünket, hogy Szekszárdon is 
megadatott a bukovinai szé-
kelyeknek a hazatérés öröme, 
és az, hogy méltóképp ünne-
pelhetünk – kommentálta a 
történteket. 

A csípős hideg ellenére meg-
annyi leszármazott tette tiszte-
letét a megemlékezésen, ahol 
Ollé Lajosné „Memento” című 
versét adta elő, és a Miatyánk 
mellett a Székely himnusz is 
felcsendült. 

 Gy. L.
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DIVAT
7100 SZEKSZÁRD, ARANY JÁNOS U. 6-8. 

A KC I Ó

Desigual női ruhák és kiegészítők

CR7 (Cristi ano Ronaldo)
férfi  fehérneműk

(02000)

Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
7100 Szekszárd, Széchenyi u. 23.
Telefon: 74/314-580,
web: www.diaketkeztetes.net

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap december 19-től december 23-ig.
7100 Szekszárd, Rákóczi u 1. (bejárat a Mátyás K. utca felől)

Törzsvásárlói kártyával 10% kedvezmény.
Jó étvágyat kívánunk! Az étlapváltoztatás jogát fenntartjuk!

MENÜ Január 16. Január 17. Január 18. Január 19. Január 20.

„A”
950 Ft

Frankfurti leves Tarhonyaleves Csontleves
cérnametélttel Brokkolikrémleves Burgonyaleves

Ízes derelye Parajfőzelék,
főtt tojás

Gyros, pirított 
burgonya,
friss saláta

öntettel

Bácskai rizseshús,
savanyúság

Vadas 
pulykaragu,

makaróni

„B”
950 Ft

Zöldségleves Tarhonyaleves Csontleves
cérnametélttel Brokkolikrémleves Burgonyaleves

Bakonyi
csirkeragu,
párolt rizs

Disznótoros 
(tarja, kolbász), 
sós burgonya, 

savanyúság

Sertéspörkölt, 
tészta, 

csemege uborka

Rántott csirke-
combfilé, fűszeres 
parázsburgonya, 

savanyúság
Rakott kar� ol

Napi
ajánlat
890 Ft

Rántott 
sertésborda, 

hasábburgonya, 
vegyes

savanyúság

Rántott 
sertésborda, 

hasábburgonya, 
vegyes

savanyúság

Rántott 
sertésborda, 

hasábburgonya, 
vegyes

savanyúság

Rántott 
sertésborda, 

hasábburgonya, 
vegyes

savanyúság

Rántott 
sertésborda, 

hasábburgonya, 
vegyes

savanyúság

(01998)

Tolnai Lajos
Gimnázium és 

Kollégium, Gyönk
7064 Gyönk, Rákóczi u. 555. 

Telefon: +36–74/448–012
Weboldal: www.tlgimi.hu

OM azonosító: 036360

• német nemzetiségi kéttannyelvű
•  tanulási nehézségekkel (diszlexia,

diszgráfi a) küzdő tanulók részére
•  általános gimnáziumi képzés (emelt óraszámú 

informatika)

Kollégiumi férőhelyet biztosítunk!
Sportolási lehetőségek színes kínálata!

Tanulóink ingyenesen szerezhetnek nálunk 
német nyelvvizsgát (DSD)!

Gimnáziumunk nyilvános ÖSD 
nyelvvizsgahely.

6–4 ÉVFOLYAMOS KÉPZÉSI FORMÁK:

(02004)

SQUASH ÉS SZAUNA KLUB TOLNÁN! 
• Három, klimatizált, versenyre is alkalmas, ízületkímélő padlóval 

borított pályával, és ízléses büfével várunk!
• Nálunk egy óra fallabdázással a tested egy heti mozgásigényét 

kielégítheted!
• Sportszereket is vehetsz, vagy bérelhetsz nálunk!

• És ha már kellőképp elfáradtatok: izzadjatok igényesen kialakított 
wellnes részlegünk szaunájában, vagy hűsöljetek a jacuzziban!

• Jöhetsz egyedül, barátokkal, vagy akár még a céges csapatépítésben 
is segítünk: 30 főig zártkörű, csoportos rendezvények lebonyolítását is 

vállaljuk!

FACEBOOK: https://www.facebook.com/FallabdaTolna
HONLAP: www.fallabdatolna.hu

7130 Tolna, Víztorony u. 2/1
Előzetes bejelentkezés: +36–70/392–68–61

NYITVA TARTÁS:
hétfő – péntek: 16:00 – 21:00 

szombat – vasárnap: 14:00 – 21:00 (02002)

Cégünk 2002 óta a fémipari félkész termékek piacán igyekszik 
folyamatosan bizonyítani több magyarországi telephelyen és 
ausztriai leányvállalattal. Töretlen és további fejlődésünkhöz 

kihívásokra nyitott, lendületes, csapatban gondolkodó 
munkatársakat keresünk. 

Mindegyik terület érdekes és izgalmas,
rengeteg lehetőséggel a sikerek eléréséhez:

• Értékesítő / rendelés feldolgozó 
• Projekt manager
• Key account manager / export értékesítő

Akiket várunk, a következőket tudják vagy előnyt jelent:
■ értékesítési, tárgyalási gyakorlat
■ önálló, vevőorientált munkavégzés
■ műszaki végzettség, fémipari jártasság
■ MS Offi  ce ismeret felhasználói szinten
■ integrált vállalatirányítási rendszer ismeret
■ angol nyelvtudás 
■ német és / vagy további nyelvtudás (csak az exportnál)

Amit mi szeretnénk adni:
■ kiváló munkahelyi légkör, közvetlen és nyílt kommunikációval
■ stabil háttér, hosszú távú kiszámíthatóság
■ állandó megújulás, továbbképzési és karrierlehetőség
■ valóban versenyképes juttatások köre

Alakítsuk együtt a jövőnket!
Várjuk a fényképes bemutatkozást: hr@metmark.hu

(01981)

(02003)

TISZA CIPŐBOLT
Szekszárd, Rákóczi u. 13. • Tel.: 74/510-134

TÉLI VÁSÁR!
Szamos gyermekcipők

30% engedménnyel,
női hosszúszárú csizmák

30% engedménnyel,
női-, férfi bokacipők

20% engedménnyel,

a készlet erejéig!

Nyitva
tartás:
hétfő – péntek:
09:00 – 17:00 óráig,
szombat:
08:00 – 12:00 óráig

(01996)

Szekszárd használtautó!
Autót veszünk! ... cserébe vehet tőlünk másikat!

autocontext.hu
7100 Szekszárd, Rákóczi u.136. • Tel.: +36–74/674–900

Mobil: +36–70/530–8080
Nyitva tartás: 

hétfő – péntek: 09:00 – 18:00, 
szombat: 09:00 – 12:00 óráig. Design

w
w

w
.au

tocon
tex

t.h
u

Szekszárdi könyvelőirodába elsősorban
gyakorlattal rendelkező

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐT
keresünk azonnali kezdéssel.

Az önéletrajzokat a konyveloallas7100@gmail.com
e-mail címre kérjük elküldeni.

(02005)

Társastánc tanfolyam felnőtteknek
februártól, péntekenként 19:30 órakor

a Szekszárdi SZC (volt 505-ös)
„B” tornatermében.

Tánctanár: Orbán Ferenc
Telefon: +36–20/980–77–52

E-mail: oferi65@gmail.com • info@gemenctancsportegyesulet.hu

(01980)
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December 18-ai rejtvényünk megfejtése: Tömörkény István: Egyszerű emberek
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Petrits Ferencné. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben. 
E heti rejtvényünk megfejtését január 19-én (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

REUMATOLÓGIAI MAGÁNRENDELÉS
Dr. NEMES ADRIENN

reumatológus főorvos

Szekszárd, Tartsay V. u. 16.
(ERGONOM)

Rendelési idő: szerda 16–19 óra
Bejelentkezés: tel.: 06-20/997-0376
E-mail: drnemesadr@hotmail.com

Nyak-, hát-, derékfájás, isiász,
gerincproblémák, kéz-, térd- és

vállízületi fájdalom, izületi
gyulladás, csontritkulás. (01992)

UROLÓGIAI
MAGÁNRENDELÉS:
Dr. PAPP FERENC

urológus főorvos

Szekszárd, Kossuth L. u. 14.
Rendelési idő:

csütörtök 17.00–19.00-ig

Bejelentkezés:
06-30/698-6490

(01991)

Megbékélés – Krisztus szeretete 
szorongat minket (2 Kor 5, 14-20)

Minden évben január közepén tart-
juk az ökumenikus imahetet, amikor 
különböző felekezetű keresztények 
egymás templomában együtt imád-
koznak. Az idén a reformáció 500. 
évfordulóján közösen is hálát adunk 
a gyökérért, az 1500 éves közös múl-
tért, és az utóbbi 500 év értékeiért, 
amit megőriztünk és megújítottunk 
hitünkben és vallásunkban. Ugyan-
akkor bocsánatot kérünk a felekezeti 
túlkapásokért mindkét oldalon, amely 
gátja volt az egységre törekvésnek.

Follott francia református lelkész 
hagyatékában, 1904-ben az alábbi 
jegyzetet találták: „Az Egyház vagy 
katolikus, tehát egyetemes lesz, vagy 

egyáltalán nem lesz egyház. Az egyes 
keresztény vagy protestáns lesz, tehát 
evangéliumi gondolkodású, vagy egy-
általán nem lesz keresztény. Eljön a 
nap, amikor a protestánsok megértik, 
hogy a katolikusokkal fel kell venniük 
a kapcsolatot. S el kell jönnie a nap-
nak, amikor katolikus testvéreink is 
megértik, hogy a protestantizmus több 
mint csak a katolikus hit tagadása.”

A XIX. század elején ezek a szavak 
megvalósíthatatlan látomásnak, naiv 
elképzelésnek tűntek, amit egyik olda-
lon sem gondoltak komolyan. Napja-
inkban pedig Istennek hála élő valóság 
a történelmi keresztény egyházak egy-
másrátalálása Krisztusban.

Nagyon igaz az alábbi, egy öku-
menikus konferencián elhangzott 
hasonlat: „Az egyes egyházak a ke-

rék küllőihez hasonlíthatók. A kül-
lőket nem úgy kell egymáshoz köze-
lebb vinni, hogy a kerék pereménél 
erőszakosan összenyomjuk őket, ha-
nem haladni  kell a középpont felé, 
és ott Krisztusnál a küllők is egyre 
közelebb kerülnek egymáshoz.”

Ez azt jelenti, ha közelebb kerülünk 
Istenhez, ezáltal egymáshoz is közelebb 
kerülünk, vagyis nagyon megszívle-
lendő Szent II. János Pál pápa 1991-es 
debreceni kijelentése: „Az ökumeniz-
mus nemcsak olyan mag, amelyet az 
isteni Gondviselés a hívők szívébe ül-
tetett az utóbbi időben, hanem olyan 
gyümölcs is, amelyet Isten meg akar 
érlelni a szívünkben. Mindnyájan fele-
lősek vagyunk a fejlődéséért.”

Az idei mottónk a megbékélésről 
szól, amely az Istennel való megbékélés 

után az egymással való megbékélésre 
is ösztönöz. A hitben való egység még 
várat magára, de a szeretetben való 
egységben előre haladhatunk, mert 
mindannyian Istennek gyermekei és 
egymásnak testvérei vagyunk. Ámen! 

 Bacsmai László
 esperes-plébános

A Tolna Megyei Felnőtt 
Diabetesesek Egyesülete 

2017. január 31-én 13:30 órai 
kezdettel tartja 

rendkívüli tisztújító 
közgyűlését, melyre ezúton is 
meghívja az egyesület tagjait.

Kérjük, hogy lehetőség 
szerint minél többen 

vegyenek részt a közgyűlés 
munkájában.

Az ökumenikus imahét rendje (az 
alkalmak 17:00 órakor kezdődnek):

• Január 16., hétfő: 
Belvárosi templom
• Január 17., kedd: 

Református templom
• Január 18., szerda: 
Evangélikus templom

• Január 19., csütörtök:
Metodista templom

• Január 20., péntek: 
Újvárosi templom 

(baptisták a lelki házigazdák)

Mészöly Miklós Emléknap – 2017. január 19.

Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata és a 

Mészöly Miklós Egyesület 
tisztelettel meghívja 
önt és hozzátartozóit 

2017. január 19-én csütörtökön 
a Mészöly Miklós 

Emléknap 
rendezvényeire

A Mészöly Miklós Emléknap programja
• 09:00 Regisztráció
• 09:30 Köszöntők

– dr. Haag Éva Szekszárd Megyei Jogú Város alpolgármestere
–  Szörényi László irodalomtörténész, a Mészöly Miklós Egyesü-

let elnöke az MTA BTK Irodalomtudományi Intézet és a Sze-
gedi Tudományegyetem emeritus professzora.

• 09:40 Mészöly-kutatások I.
– prof. dr. Thomka Beáta (PTE): Kisoroszi, 1995
–  Marjánovics Diána: Mészöly-kéziratok a Petőfi Irodalmi  

Múzeumban.
–  Simon Attila: Yardok, stadionok, méterek – Test, emlékezet és hi-

erarchia Mészöly Miklós Az atléta halála című regényében.
• 10:40 Filmvetítés

Portréfilm a 2012. évi Mészöly Miklós-díjas Szkárosi Endréről
• 11:30 Szünet
• 11:50 A Mészöly Miklós Emlékplakett átadása

– A plakettet átadja: dr. Haag Éva alpolgármester 

A Mészöly Miklós-díj átadása
–  A díjat átadja Szörényi László irodalomtörténész a Mészöly Mik-

lós Egyesület elnöke az MTA BTK Irodalomtudományi Intézet és 
a Szegedi Tudományegyetem emeritus professzora, Laudál Szká-
rosi Endre Mészöly Miklós-díjas író, költő, az ELTE BTK pro-
fesszora a Mészöly Miklós Egyesület alelnöke.

Az ünnepségen közreműködnek a Mészöly Miklós vers- és pró-
zamondó verseny díjazottjai Lányi Péter zongoraművész, Nagy 
Melinda (fuvola), Gagliarda Kamarakórus. Vezényel: dr. Szabó 
Szabolcs karnagy. 
Moderátor: Pócs Margit.
•  13:00 Mészöly Miklós Emléktáblájának Megkoszorúzása 

Közreműködik Kocsis Imre Antal a 2016. évi Mészöly Miklós 
emlékplakett kitüntetettje. Helyszín: az író szülőháza (7100 Szek-
szárd, Bezerédj u. 2.)

•  15:00 Beszélgető, Emlékező délután az Irodalom Háza Mészöly 
Miklós Emlékházban (7100 Szekszárd, Babits M. u. 15.)
Beszélgetés A Mészöly Miklós-díjassal
–  Vezetik: Szkárosi Endre, a Mészöly Miklós Egyesület alelnöke 

és Baranyai László a Mészöly Miklós Egyesület elnökségi tagja.
Beszélgetés A Mészöly Miklós Emlékplakett kitüntetettjével
 –  Vezetik: Szörényi László a Mészöly Miklós Egyesület elnöke és 

Jankovics József a Mészöly Miklós Egyesület tiszteletbeli elnöke.
Mészöly-kutatások II.
 –  Nagy Boglárka: (Jelenkor Könyvkiadó): A bilincs a szabadság 

legyen (Mészöly Miklós és Polcz Alaine levelezéséről).
–  Ablonczy Anna: A Mészöly Miklós-Polcz Alaine levelezés ta-

nulságai.
Alaine Tombolája

Száz csomagot osztottak ki az újvárosiak
Tizenhét család és hatvan-
hat egyedülálló vehetett 
át karácsonyi csomagot az 
önkormányzat jóvoltából a 
Szekszárd-Újvárosi Római 
Katolikus Társaskör idei Kará-
csonyán.

 
December 16-án Ács Rezső 
polgármester mintegy száz 
csomagot adott át csaknem 
hetven-nyolcvan újvárosi 
szépkorú részére. Az adomá-
nyok egyebek mellett tésztát, 
kávét, kuglófot, szaloncukrot, 
narancsot, és még gyerek-
pezsgőt is tartalmaztak. Előbb 
a Szent Rita Katolikus Óvoda 
gyermekei adtak karácsonyi 
betlehemes műsort, majd két 
nappal később a társaskör fi-
atalabb generációja számára a 
Szent József Katolikus Iskola 

tanulói készültek – szintén 
a Megváltó születéséről szó-
ló történettel. Utóbb mákos 
rétessel, szaloncukorral, na-
ranccsal kínálták a műsora-
dókat és a nagyjából ötvenfős 
tagságot. Az ajándékozásból a 
Balassa János Kórház pszichi-
átriai osztályának betegei is 
kivették részüket: ők anyagból 
készített karácsonyi díszekkel 
járultak hozzá az idősek örö-
méhez.

– A gyerekek évről évre 
színvonalasabb műsorral lepik 
meg a társaskörünk tagjait – 
hangsúlyozta Gyurkovics Já-
nos elnök, aki lapunknak az 
egyesület 2017-es terveiről is 
beszélt. A Pécsi Egyházmegye 
nemrég a helyi egyházközség 
tulajdonára bízta a Szent Ist-
ván Házat, amely az állagmeg-

óvásért, valamint különböző 
értéknövelő beruházásokért is 
felel majd. Az átadás-átvételre 
januárban kerül sor, megvi-
tatva egyúttal az aktuális fel-
adatokat. Az elnök kiemelte: 
rendezvényeiken a hagyomá-
nyápolás továbbra is különös 
figyelmet kap, és szeretnék 
mind inkább bevonni a fiatal 
generációt is. Elég, ha csak a 
disznóvágás, vagy a kézi ara-
tás munkafolyamatának meg-
ismertetésére gondolunk.

Az óesztendőt a társaskör a 
tradicionális János napi bor-
szentelésével zárta december 
27-én. Az eseményen élőzene 
és vacsora várt valamennyi ér-
deklődőt. A tagok január else-
jén délután újévi köszöntővel 
indították az egyesület előtt 
álló esztendőt.  Gy. L.

Kész a parkoló
Még Karácsony előtt befejezték a 
munkát az Ybl Miklós utcában, 
ahol huszonkét új parkolóhelyet 
alakítottak ki az önkormányzat 
és a kórház együttműködésével. 
Az intézmény kerítését három 
méterrel beljebb vitték, s az így 
nyert területen alakítottak ki 
parkolóhelyeket – javítva ezzel 
az utca közlekedésén.

A december 21-én, a helyszí-
nen tartott sajtótájékoztatón Ács 
Rezső polgármester elmondta: a 
várakozás két órára ingyenes, s a 
tárcsás megoldást azért választot-
ták, hogy a parkolót valóban azok 
használhassák, akiknek a kór-
házban van dolguk. A beruházás 
8,4 millió forintba került, amit a 
város a saját költségvetéséből fe-
dezett, a munkát pedig szekszárdi 
vállalkozók végezték el. 

 Forrás: kadarka.net
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Érvényesítette a papírformát a Dunaújváros
Voltak felvillanásai a Szek-
szárdi Fekete Gólyák KC 
együttesének a Dunaúj-
városi KKA ellen a Magyar 
Kupa-mérkőzésén, de a két 
csapat közti különbség ki-
domborodott a találkozón.

Az első percek megilletődöttsé-
gét kihasználva gyorsan maga-
biztos előnybe kerültek az élvo-
nalbeli kézilabda bajnokságban 
szereplő dunaújvárosiak, s bár 
voltak jó periódusai Tabajdi Fe-
renc csapatának, a végeredmény 
reálisnak mondható. A vendé-
geknél a válogatott átlövő, Ko-
vács A. volt a legeredményesebb 
9 találattal, s a két együttes közöt-
ti megegyezésnek köszönhetően 
ezúttal a Kohász gárdáját erősí-
tette a Szekszárdon kölcsönben 
szereplő Gindeli és Nick is.

– Sajnálom az első tizenöt per-
cet, nagyon korán tetemes hát-
rányba kerültünk – mondta a 
lefújást követően Tabajdi Ferenc. 
– A meghatározó játékosaink 
közül sokan a megilletődöttség 
miatt gyengébben kezdték a ta-
lálkozót. A hátralévő negyvenöt 

percben kidomborodott a két 
csapat közti tudásbeli különb-
ség. Az elején kellett volna bát-
rabban játszanunk! Támadásban 
láttam szép dolgokat a lányoktól, 
a védekezésünk viszont lehetett 
volna keményebb. Csajkó Eliza 
játékában láttam pozitív dolgo-

kat, ami biztató, a szélsőinktől 
viszont többet reméltem, ezúttal 
nagyobb hibaszázalékkal játszot-
tak a megszokottnál – értékelt a 
Fekete Gólyák vezetőedzője. 
 SZV

Női Magyar Kupa, 4. fordu-
ló: Szekszárdi Fekete Gólyák 
KC–Dunaújvárosi Kohász 
KA 17–34 (10–19). Szekszárd, 
700 néző. FGKC: Tancz – Gré-
nus 1, Weigel 7 (5), Nagy Sz. 
2, Gyenis, Fehér T. 1, Tauker 
Erika 3. Csere: Szalai Sz. (ka-
pus), Csajkó 3, Tóth B., Kónya, 
Tauker Eszter, Lengyelfalusy. 
Vezetőedző: Tabajdi Ferenc.
Hétméteresek: 6/5, ill. 3/3.
Kiállítások: 2, ill. 10 perc.

Pirsic győzelemhez segítette a KSC-t a PEAC ellen
Rekordszámú nézőközönség 
előtt, hatalmas csatában, az 
utolsó negyedben fordítva 
győzött az Atomerőmű KSC 
Szekszárd a PEAC-Pécs elleni 
rangadón.

Pedig az előjelek nem voltak 
éppen biztatóak: betegség és sé-
rülés miatt egyetlen alkalommal 
sem tudott a komplett keretnek 
edzést vezényelni Djokics Zselj-
ko vezetőedző. A szekszárdiak-
nál ezen a találkozón debütált 
a sérült amerikai középjátékos, 
Jade Barber helyére szerződte-
tett Sandra Pirsic (képünkön). 
A szlovén válogatott rutinos 
centere ennél jobb bemutatko-
zásról talán nem is álmodhatott, 
hiszen első szekszárdi mérkőzé-
sén mindjárt dupla-duplát ért 
el: 17 ponttal és 12 lepattanóval 
járult hozzá a KSC sikeréhez 
nyolcpontos, amellyel az ato-
mosok visszavágtak az ősszel, 
Pécsett hosszabbítás után el-
szenvedett vereségért.

A győzelemhez kellett persze 
a hazai mezőnyben kimagasló-
an hatékony védekezés – hatvan 

pont alatt tartani a bajnokság 
egyik legjobb csapatát bizony 
elismerésre méltó teljesítmény 
–, kellett a vezéregyéniség, Maja 
Erkic okos-pontos játéka, és 

kellett a „szekszárdi szív”, amely 
a nehéz időszakban is erőt adott 
a talpra álláshoz. Utóbbira a 
legjobb példa a kapitány, Theo-
doreán Alexandra pazar meg-

mozdulása, amikor egy már el-
veszetnek hitt labdát húzott le a 
magasból, majd a triplavonalon 
túlról elsüllyesztette azt a pécsi-
ek gyűrűjében.

A közel 1000 néző az utolsó 
percekben állva tapsolta ked-
venceit, akik győzelmükkel a 
tabella második helyéről várják 
a szombati soproni rangadót. 
Furcsa, de jó érzés leírni, mert 
bizony rangadó lesz a javából...
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Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/

Női kosárlabda NB I., alap-
szakasz, 12. forduló: Atom-
erőmű-KSC Szekszárd – 
PEAC-Pécs 64–56 (14–14, 
15–15, 9–17, 26-10). Szek-
szárd, 1200 néző. Szekszárd: 
Studer Zs., Gereben, ERKIC 
(20/12), Bálint (2), Lisec 
(8). Csere: THEODOREÁN 
(10/6), Studer Á. (4), PIRSIC 
(17), Mansaré, Scsekics (3/3). 
Vezetőedző: Djokics Zseljko.
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ÁCS REZSŐ polgármester
Január hónapban nem tart foga-
dóórát. (Előzetes bejelentkezés 
alapján: +36–74/504–102)
Szekszárd, Piac tér 1. „F” épület.

DR. MOLNÁR KATA jegyző
Minden szerdán 10–12 óráig.
Szekszárd, Széchenyi u. 27–31.

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület
Január 10-én, kedden 16–17 órá-
ig tartotta. Garay J. Általános Is-
kola és AMI (Zrínyi u. 78.).

FERENCZ ZOLTÁN képviselő
I. sz. választókerület
A hónap harmadik keddjén 16–
17 óráig. Garay J. Általános Isko-
la és AMI (Zrínyi u. 78.).

GYURKOVICS JÁNOS képviselő
III. sz. választókerület
A hónap harmadik szerdáján 17–
18 óráig. Szekszárdi I. Béla Gim-
názium (Kadarka u. 25–27.).

DR. TÓTH GYULA képviselő
IV. sz. választókerület
A hónap harmadik hétfőjén 16–
17 óráig. Babits Mihály Általános 
Iskola(Kadarka u. 17.).

KŐVÁRI LÁSZLÓ képviselő
V. sz. választókerület
A hónap első hétfőjén 18–19 óráig. 
Babits Mihály Kulturális Központ, 
Remete terem (Szent I. tér 10.).

CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA 
képviselő VI. sz. választókerület
A hónap második keddjén 16–
17 óráig. Szekszárd, Piac tér 14. 
„F” épület.

DR. MÁTÉ ISTVÁN képviselő
VII. sz. választókerület
A hónap utolsó keddjén 17–18 
óráig. Országos Nyugdíjas Polgá-
ri Egyesület (Mészáros L. u. 7.).

ZAJÁK RITA képviselő
VIII. sz. választókerület
A hónap utolsó csütörtökén 17–
18 óráig. Dienes Valéria Ált. Isk. 
(Szent-Györgyi Albert u. 6.).

PAP MÁTÉ képviselő
IX. sz. választókerület
Előzetes bejelentkezés alapján: 
+36–20/298–3018. Baka István 
Általános Iskola (Béri B. Á. u. 89.).

GOMBÁS VIKTÓRIA RITA
képviselő
X. sz. választókerület 
A hónap második hétfőjén 17–18 
óráig. (Szőlőhegyi Óvoda).

RÁCZ ZOLTÁN képviselő
A hónap első szerdáján 17–18 
óráig. MSZP iroda (Szekszárd, 
Mikes u. 24.).

DR. MEZEI LÁSZLÓ képviselő
A hónap első szerdáján 17–18 
óráig. MSZP iroda (Szekszárd, 
Mikes u. 24.).

SZABÓ BALÁZS GYÖRGY
képviselő
Minden csütörtökön 16–17 órá-
ig. Jobbik Iroda (Szekszárd, Dó-
zsa Gy. u. 4.).

KEREKES LÁSZLÓ képviselő
A hónap negyedik szerdáján 17–
18 óráig. Babits Mihály Kultu-
rális Központ, Remete terem.  
(Szekszárd, Szent I. tér 10.)

A POLGÁRMESTER, ALPOLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA

AGÓRA MOZI
Január 15., vasárnap
15:00 –   Énekelj 3D
17:00 –  Vigyázz, kész, szörf 2.
19:00 –  A nagy fal 3D
Január 16., hétfő
17:00 –  Vigyázz, kész, szörf 2.
19:00 –  A nagy fal 3D
Január 17., kedd
17:00 –  Vigyázz, kész, szörf 2.
19:00 –  A nagy fal 3D
Január 18., szerda
17:00 –  Vigyázz, kész, szörf 2.
19:00 –  A nagy fal 3D

Január 19., csütörtök
15:00 –  Állati nagy szökés 2D
17:00 –  Utazók 3D
19:00 –  Pattaya

Január 20., péntek
15:00 –  Állati nagy szökés 2D
17:00 –  Utazók 3D
19:00 –  Pattaya

Január 21., szombat
15:00 –  Állati nagy szökés 2D
17:00 –  Utazók 3D
19:00 –  Pattaya

VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

Kiadja: Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. • felelős kiadó: a kft. ügyvezetője • főszerkesztő: Fekete László • a szerkesztőség munkatársai: Bálint György, 
Gyimóthy Levente, Wessely Judit • fotó: Kiss Albert • nyomdai előkészítés – tördelés: Kiss Eszter • a szerkesztőség levélcíme: 7100 Szekszárd, 

Hunyadi u. 4. • tel.: 74/506-467 • e-mail: szekvas@gmail.com • hirdetésfelvétel, ajánlatkérés: Szántó Ildikó 30/9726-663, marketing@tolnataj.net 
• nyomtatás: Szekszárdi Nyomda Kft. 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 44-46. • terjesztés: ALL-THE-BEST Kft., Szabó József,  

7100 Szekszárd, Arany János utca 23-25. 1/115., Tel.: 74/412-765.

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
Január 14., szombat 14:30
– Művészetek Háza
Mözsi-Szabó István festőmű-
vész jubileumi kiállítása 90. 
születésnapja alkalmából

Köszöntőt mond: Csillagné 
Szánthó Polixéna, a Humán 
Bizottság elnöke. Megnyitja: 
Mözsi-Szabó István. Közremű-
ködik: Lányi Péter (zongora) 
és a Bogyiszlói Cigányzenekar. 
A kiállítás 2017. február 12-ig 
látogatható.

Január 16., hétfő 19:00 
– Színházterem
Harold Pinter: Hazatérés – 
tragikomédia. Múzsa bérlet: a 
Zenthe Ferenc Színház előadá-
sa. Jegyárak: 3.300 Ft – 3.500 Ft. 

Január 20. péntek 19:00 
– Művészetek Háza
Fischer Annie ösztöndíjasok 
koncertje

Ünnepi hangverseny a Ma-
gyar Kultúra Napja alkalmából. 
Augusz bérlet, II. előadás.

Előadók: Zemlényi Eszter (kol-
oratúrszoprán), Szabó Marcell 
(zongora), Kállai Ernő (hege-
dű), Mészáros Zsolt (orgona).
Jegyár: 3.400 Ft. Jegyek vált-
hatók a Művészetek Házában 
(Szent István tér 28.), keddtől 
péntekig 10:00 – 17:00 között.

Január 22. (vasárnap) 10:30 
– Művészetek Háza
A bűbájos lakat

A Bóbita Bábszínház előadá-
sa. Rendező: Schneider Jankó. 
Játsszák: Papp Melinda és Mat-
ta Lóránt.

Élt egyszer egy szegény asszony, 
ennek az asszonynak volt egy fia. 
Ez a fiú olyan okos volt, hogy 
túljárt még az ördögök eszén is: 
elcsente legféltettebb kincsüket, a 
bűbájos lakatot. Jól is ment a sora 
ezután a szegény legénynek, még 
a király lányát is feleségül vette. 
Ám az ördög sosem alszik... 

Jegyek 1.000 Ft-os áron 
kaphatók a kulturális központ 
pénztárában.

A Tolna Megyei Vöröskereszt Nyugdíjas Alapszervezet 
„Fürgeujjak, ügyek kezek” címmel 
kézimunka foglalkozást szervez.

Program: papírfonás, horgolás, kötés, stb, saját ötlet alapján.
Foglalkozás ideje: 2017. január 19. (csütörtök) 14:00 óra

Foglalkozás helye: Magyar Vöröskereszt 
Tolna Megyei Szervezete (7100 Szekszárd, Dózsa Gy. u. 1.)

A foglalkozásra minden érdeklődőt várunk.

MEGHÍVÓ
Kedves Alsóvárosiak és Barátaik!

Az Alsóvárosi Római Katolikus Közhasznú Egyesület szervezői 
meghívják Önt és kedves családját-, barátait, ismerőseit, 

hagyományos báljukra, A XVIII. ALSÓVÁROSI BÁL-ba.
Időpontja: 2017. január 28., szombat 18:00 óra.

Helyszín: A Főiskola étterme
(megközelíthető a Mátyás király utca felől).

Jegyek: 2017. január 20-ig a szervezőknél vásárolhatók.
Részvételi díj: 5.500,- Ft/fő 

A bál költségein felüli részt a Kórház Kápolna javára fordítjuk. 
Programunk: 

• Bíró László köszönti a résztvevőket.
• Vacsora, tánc, tombola, ének, zene hajnalig.

Tombola tárgyakat, felajánlásokat szívesen fogadunk.
Zene: Jukebox Band zenekar (Rizner József és Görzsöny László)

valamint zenés műsort ad: Kovács Gergő énekes-előadó.
Belépés csak előre megvásárolt jeggyel rendelkezőnek lehetséges!

A szervezők nagy szeretettel várják a bálozókat.
Idézzük fel a régi szép emlékeket, beszélgessünk,  

ünnepeljünk együtt!

MATÓK OPTIKA Szekszárd, Széchenyi u. 28.
www.matokoptika.hu

Telefon: 74/511-808

Digitális olvasógép
gyengén látóknak!

(01995)

Műanyag
ajtó-ablak

45% kedvezménnyel
Redőny, szúnyogháló,

reluxa, szalagfüggöny, ipari 
függöny, harmonikaajtó, roletta,

KÉSZÍTÉS, JAVÍTÁS

ZSOLT Árnyékolás
Telefon: 06–30/505–52–49

Az akció 2017. január 1–31-ig tart.
(01994)

EKHO TOURS TUI Partneriroda  Eng.szám: R-1188/95/97
Szekszárd, Arany J. u. 16. • Tel/fax: 74/511-099,
Tel/fax: 74/413-849 • Mobil: +36-30/957-5630
E-mail: ekhotours@ekhotours.hu
Honlap cím: www.ekhotours.hu

Utazzon velünk…
Közel 100 utazási iroda ajánlata egy helyen:

•  Görögország Parália apartmanban, 
busszal és önellátással már 59.800 Ft/2 fő 

•  Ausztria síelés pályaszálláson 4* szállodában, 
egyénileg, félpanzióval már 42 EUR/fő/éj

Folyamatosan megújuló akcióinkról és további előfoglalási kedvezményekről 

érdeklődjön irodánkban vagy keresse  oldalunkon!

(0
20
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Vegyes ajánlataink:

Foglalja le a 2017-es évi nyaralását Bulgáriába, Törökországba, 
Görögországba és más számos egyéb üdülőhelyre hatalmas előfoglalási 

kedvezménnyel. 

Irodánkban már elérhetőek a 2017-es nyári nyaraló és körutas katalógusok.

A Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezete
értesíti véradóinkat, hogy

2017. január 13-án, január 27-én és február 3-án,
pénteki napokon

NEM LESZ INTÉZETI VÉRADÁS!

•  2017. január 20-án, pénteken 08:00 – 10:00 óráig  
a Véradó Állomáson lesz véradásra lehetőség.  
(7100 Szekszárd, Béri Balogh Á. utca 5-7.)

•  2017. január 27-én, pénteken 09:00 – 13:00 óráig 
a vendéglátó iskolában lesz véradásra lehetőség. 
(7100 Szekszárd, Szent I. tér 15–17.)

•  2017. február 3-án, pénteken 09:00 – 13:00 óráig 
az egészségügyi szakközépiskolában lesz véradásra lehe-
tőség. (7100 Szekszárd,  Szent-Györgyi Albert u. 8-10.)

Amennyiben ezeken a napokon szeretnének vért adni, 
a kiszállásos véradóhelyeken erre lesz lehetőség. 

Fácánkertbe
Kovács Dénesnének és Kovács Dénesnek

50. házassági évfordulójuk alkalmából 
jó egészséget kívánnak:

gyermekeik és unokájuk, Rita; 
valamint az egész rokonság.

MEGHÍVÓ
A „Dicenty Dezső” 

Kertbarát Kör 
2017. január 16-án (hétfő) 

17:00 órakor, 
a Babits Mihály Kulturális 

Központban tartja 
jubileumi évadnyitó 

rendezvényét.
Program:

17:00 Ünnepi köszöntőt 
mond a 40 éves jubileum 

alkalmából Ferenc Vilmos 
alapító elnök

17:30 A 2017-es év 
program-tervezetének 

egyeztetése
18:00 Tagnyilvántartás, 

regisztráció
Minden érdeklődőt szeretet-

tel várnak!

Vince napi Borünnep,
a Kékfrankos Ünnepe

2017. január 21-én 
(szombat) 14:00 órakor, az 
Istifángödrei pincesoron.

Program:
14:00 Ünnepi Vince- 

vesszőáldás
14:15 vesszővágás és jóslás

14:30 a 2016-os évjárat 
értékelése dr. Kozma Pállal 
és Vince napi kékfrankos 

kóstoló
16:00 Vince napi pincejárás: 
Ribling pince, Tokai Pince, 

Toronyi Pince
A poharakról a szervezők, a 
2016-os évjáratú Kékfrankos 

borokról a kertbarátok 
gondoskodnak.

A szervezők szeretettel hív-
nak minden érdeklődőt!

Meghívó Léleképítőre

Szabó József, Szabó László,
Vén Attila, Kovács Gábor.

A Bartina Zenekar
Négyen négy évtizede

a népzenei pályán

Életükről, munkájukról 
vallanak szóval, dallal, 

muzsikával.
2017. január 23., hétfő

18 óra
Helyszín: Garay János 
Gimnázium díszterme

(Szekszárd, Szent I. tér 7–9.)
Információ: 

dr. Tóth Csaba Attila 
+36–30/9319–428

BELÉPÉS DÍJTALAN

KÖSZÖNET
A Szent Erzsébet Caritas Alapitvány a 2016. évben nyújtott  támogatásért kö-
szönetet mond Szekszárd Megyei Jogú Város vezetésének és az önkormányzat 
munkatársainak, a Tolna Megyei Kormányhivatal vezetésének és dolgozóinak, 
a Szekszárdi Járási Hivatal vezetőjének és dolgozóinak, a Tolna Megyei Civil 
Információs Centrum munkatársainak, a Tolna megyei Család, Esélyteremté-
si és Önkéntes Ház munkatársainak, a szekszárdi Tesco áruház vezetésének és 
dolgozóinak, az Idesüss Pékségnek, a Garay János Gimnázium igazgatójának, 
tanárainak és   tanulóinak, a civil szervezeteknek és vállalkozóknak, a sajtó mun-
katársainak, a személyi jövedelemadójuk 1 %-át felajánlóknak, valamint azoknak 
a magánszemélyeknek, akik bármilyen módon hozzájárultak ahhoz, hogy rá-
szoruló embertársainkat egész évben segíthettük élelmiszerrel, ruhával és egyéb 
támogatás formájában. Ezúton köszönjük önkénteseink önzetlen munkáját is! 

Isten áldását kérjük életükre és további munkájukra!
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7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 
Állandó elérhetőség: 74/317-632, 30/299-6445

Ügyelet 0-24-ig: 30/929-5609
Teljes körű ügyintézéssel állunk az Önök rendelkezésére!

(01985)

ÁLLANDÓ
KÉSZENLÉT
0-24 ÓRÁIG:

06-30/936-32-55

ANHUR TEMETKEZÉS
7100 Szekszárd, Béri B. Ádám utca 78.

Telefon, fax: 74/411–912 
www.anhurtemetkezes.hu

(01983)

ibvier bt.

ÉLEZÉST VÁLLALUNK! kések, balták, ollók,
metszőollók,
ágvágók,
vésők,
gyaluk

CSAVAR, ZÁR,
VASALAT,

KULCSMÁSOLÁS
7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 54/a. • 74/413-004 

7100 Szekszárd, Rákóczi u. 10. • 74/512-453
7130 Tolna, Deák F. u. 82. • 74/540780  (01989)

Termelői Bio
Homoktövis termékek

(01987)

Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca –
Kecskés Ferenc utca sarkán.


